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På mit kontor står mit studenterbillede fra gymnasiet. 
Vi oplevede tre år sammen, hvor vi grinede, græd, 
bad, knoklede med vores skolearbejde og forsøgte at få 
det hele til at gå op i en højere enhed. For mig var det 
august 2001 til juni 2004 på Vejlefjordskolen. Der er 
mange gode minder i sådant et billede, men det er ikke 
kun derfor, jeg har det stående. Det er noget af det, der 
motiverer mig i mit arbejde som præst. Mange af mine 
klassekammerater har ikke længere nogen tilknytning 
til Adventistkirken. Nogle tror ikke længere på Gud. 
Nogle kæmper bare med at få det hele til at hænge 
sammen. Hvordan undgår vi, at man ikke behøver at 
sidde bare små 10 år efter og ikke længere have det 
trosfællesskab med de mennesker, som vi havde en-
gang? Jeg tror, at noget af løsningen kommer her.

I studiematerialet, som du begynder med nu, gennem-
går vi ikke Adventistkirkens trospunkter. Vi gennem-
går ikke, hvad vi står for, og hvorfor. Men det passer 
alligevel ikke helt, fordi, det gør vi. Men vi gør det på 
en anden måde, end hvad jeg oplevede. Vi gennemgår 
Bibelen og ser på, hvordan den store historie og de små 
historier er relevante i vores liv i dag. Vi prøver at finde 
vores plads i historien. Vi gennemgår Bibelen – ikke 
bare enkelte vers, men flere bøger, fordi det ikke er nok 
at vide, ”hvad vi tror” som syvende dags adventister. 
Faktisk er det irrelevant, hvis det ikke bliver forbundet 
til ”hvem vi tror på.” Det hele handler om et personlig, 
levende forhold til Jesus. Måske er der mange, som 
ikke ser en mening i Adventistkirken, fordi teorien eller 
livsstilen har overskygget, hvem det er, det egentlig 
handler om.

Når vi læser Bibelen, må det handle mere om at forkla-
re hvem Gud er og mindre om, hvem vi er. Mange unge 
ved ikke, hvordan de skal læse deres Bibel. Måske er du 
en af dem? Du skal have værktøjer, som du kan bruge 
resten af dit liv. Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå de 
små historier, så du bedre kan forstå den store historie. 
Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå den store historie, 
så du bedre forstår din historie. Gud ønsker at tilbringe 
et helt liv sammen med dig. Hvor vil du gerne være om 
10 år?
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At læse Bibelen som en stor historie er ikke et nyt 
koncept, hverken indenfor eller udenfor Adventistkir-
ken. Specielt indenfor Adventistkirken, hvor idéen om 
et stort overordnet tema har været meget nærværende, 
bl.a. i Ellen Whites bøger. Hendes serie med Patriarker 
og profeter som den første, og Mod en bedre fremtid 
som den sidste, har været brugt flittigt. Men vores 
trospunkter er fremkommet først og fremmest som en 
reaktion. Selvom vi har gjort vores bedste for, at vores 
trospunkter skal handle om, hvem Gud er, så risikerer 
vi nogle gange i vores præsentation at fokusere på de-
taljerne, og vi glemmer, hvad det egentlig drejer sig om.

Forestil dig en mark med hegnspæle. Vores trospunk-
ter er ligesom pælene. De danner afgrænsningen for 
marken, ligesom vores trospunkter definerer nogle 
rammer for vores forståelse af Bibelen. Patriarker og 
Profeter begynder med tre ord: Gud er kærlighed. Mod 
en bedre fremtid slutter af med de samme tre ord: Gud 
er kærlighed.

Bibelen begynder med ordene: ”I begyndelsen skabte Gud 
himlen og jorden.” (1 Mos 1,1) Den slutter af med ordene 
fra Johannes: ”Han, der vidner om dette, siger: ’Ja, jeg 
kommer snart.’ Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu 
nåde være med jer alle!”

Gud har altså skabt verden med en meningsfuld begyn-
delse. Der bliver en meningsfuld afslutning, og i mel-
lemtiden er han med os. Gud er vores skaber. Gud er 
kærlighed. Vi håber, at det er det, der vil komme frem 
i løbet af studierne af Bibelen – den største åbenbaring 
og autoritet for os i dag.

METODE & 
 RATIONALE
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Studiematerialet er bygget op på den måde, at der er 
foreslået længere bibelpassager, som du selv kan læse 
inden bibelstudiet med gruppen eller med præsten. Der 
er linjer, hvor du kan notere dine spørgsmål undervejs, 
men der er også spørgsmål på forhånd, som kan hjælpe 
dig med at forstå det, du læser.

Prøv at samle en blyant eller kuglepen op, når du læser. 
Understreg de vigtige ting. Marker ting du ikke forstår, 
så du kan spørge.

Der er ikke nogen fastlagt tidsramme for, hvor lang tid 
studieforløbet skal tage. Der er 17 studieoplæg, men 
nogle studier kan man måske bruge mere tid på end en 
enkelt aften. Det kommer også an på aldersgruppen af 
de personer, der læser. Det kommer an på kirkelig og 
kulturel baggrund mm. Tilpas det, alt efter behov.

Dette er heller ikke ”bare” et forløb, som skal bruges, 
når en person overvejer dåb, og der er heller ikke en 
fast formular for, hvornår dåben skal foregå i forhold 
til, hvilket studie man er kommet til.

Bøn, bibelstudie og tjeneste for andre er nogle af de 
ting, der hjælper én til et livslangt forhold med Gud. 
Dette studiemateriale vil forhåbentlig give dig nogle 
værktøjer, så dit studie ikke er afsluttet, når forløbet 
her er færdigt, men at du selv kan fortsætte studiet og 
hjælpe andre.

Dette studiemateriale inkluderer også en DVD-serie, 
som kan være gavnlig både for underviser og elev. 
Hæftet er tiltænkt som en katalysator for bibelstudiet 
med spørgsmål, tanker og appeller, som kan hjælpe dig 
i din søgen efter mening i tilværelsen; din søgen efter 
at lære Jesus at kende.
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Det er når vi søger svar på det spørgsmål, at vi finder 
mening i vores liv.

• Hvem er Jesus? 

• Hvad har han gjort? 

• Hvad gør han? 

• Hvad kommer han til at gøre?

• Hvad betyder det for verden? 

• Hvad betyder det for mig?

Studiematerialet tager udgangspunkt i modellen for  
’Den Bibelske fortælling’ af som den er blevet præsen-
teret af Gunnar Pedersen (ThD, Andrews University), 
tidligere landsungdomsleder og formand for Adventist-
kirken, Danmark og leder af det teologiske fakultet på 
Newbold College i England. (Se næste side)

Formålet med studieforløbet er tredelt

1. Discipelskab – hvad vil det sige at følge Jesus?

2. Bibelen – hvad lærer den? Hvordan læser jeg den?

3. Adventistkirken som fællesskab – hvad er det jeg 
bliver medlem af? Hvad bør jeg vide?

Størstedelen af studierne tager udgangspunkt i de for-
skellige stadier i Bibelen. Der er også tre emnebaserede 
studier, som kan tages i vilkårlig rækkefølge, eller som 
afslutning på forløbet. På side 70-71 kan du læse mere 
om udvælgelsen af disse tre emner.

HVEM ER JESUS?
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I illustrationen ser du en tidslinje over den bibelske 
fortælling. Den er inddelt i syv hovedstadier, som skal 
hjælpe dig med at se den store sammenhæng i Guds 
frelsesplan for verden og for dig!

De syv hovedstadier i den bibelske fortælling kan 
beskrives teologisk på denne måde, som kernen af en 
bibelsk adventistforståelse.

1.  For det første inkluderer dette Guds herredømme som 
skaber og opretholder af en god skabelse, der færdig-
gøres på den syvende dag (sabbatten). En virkelighed 
som alle skabninger er afhængige af (Paradiset er 
skabt)

2.  For det andet inkluderer dette menneskets fald fra et 
interaktivt liv med Gud til en ond tilstand i hjerte og 
hjerne, som udgør en ond verdensorden der påtvin-
ger verden en guddommelig forbandelse.

3.  For det tredje inkluderer dette det guddommelige 
profetiske løfte og pagtens forpligtelse til at redde 
menneskeheden og genoprette det skabte; en plan 
som Gud har lovet at udføre og som hele Bibelen 
handler om.

4.  For det fjerde inkluderer dette Kristi personlige 
identitet som Guds frelsende repræsentant i den 
fortabte verden, og dermed den ene person som skal 
gennemleve den guddommelige dom over menne-
skers synd, bryde forbandelsen og fuldføre Guds plan 
(paradiset genvundet).

5.  For det femte inkluderer dette Kristi præstelige funk-
tion som ’Guds højre hånd’ efter himmelfarten. Hans 
opgave er nu at lede mennesker til anger og uddele 
tilgivelse samt at sende Helligånden i sit sted for at 
genoprette menneskets faldne forhold til Gud.

DEN BIBELSKE
 FORTÆLLING
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6.  For det sjette inkluderer dette en overbevisning om 
at den afsluttende del af den bibelske fortælling, 
som hedder ”Herrens dag”, er kommet; en æra hvor 
Kristus til fulde vil udøve sin kongelige autoritet og 
hvor han som dommer vil retfærdiggøre de troende, 
afsløre sit herredømme ved sit herlige komme og 
tilintetgøre det ondes regime. Dermed vil han herlig-
gøre det frelste menneske.

7.  For det syvende inkluderer dette en overbevisning 
om at denne afsluttende del af historien og målet 
i historien med forløsning, vil nå sit højdepunkt i 
skabelsen af den nye himmel og den nye jord, hvor 
forbandelsen er ophævet, hvor død ikke er mere, 
og hvor Gud for evigt vil bo med sit folk (Paradiset 
genoprettet).

”Vi har intet at frygte af fremtiden, uden dette ene, at 
vi glemmer, hvordan Gud har ledt sine børn i fortiden.“ 
Ellen White, Life Sketches, p. 196
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PRÆSENTATION AF 

Adventist-
kirken

LIDT OM OS…
Syvende Dags Adventistkirken er et anerkendt kristent 
kirkesamfund i Danmark. Ligesom andre kirker baserer 
vi vores tro på Bibelen, og derfor tror vi, at Jesus Kristus 
er Gud, og at han døde for vores synder. I Danmark har vi 
2.500 medlemmer og 44 menigheder (hvoraf den ene er på 
Færøerne), hvor vi mødes hver uge for at tilbede Gud og 
være sammen med hinanden. På verdensplan er vi hele 17 
mio. medlemmer, men endnu flere dukker op i vores kirker, 
som er åbne for alle – også for dig.

Selv om vi ikke er ret mange adventister i Danmark i 
forhold til befolkningens størrelse, så er det faktisk ikke 
usandsynligt, at du har mødt én af os eller har set en af 
vores kirker.

På forskellige måder har vi sat vores præg på samfundet. Vi 
har fx flere friskoler rundt om i landet med mange elever, 
hvoraf de fleste ikke har tilknytning til Adventistkirken. Vi 
har en genbrugsforretning (Happy Hand) på Nørrebro i Kø-
benhavn. Mange adventister er uddannede fysioterapeuter, 
fordi vi startede Skodsborg Fysioterapiskole, så måske har 
du engang fået massage af en adventist?

Vidste du i øvrigt, at John Harvey Kellogg, amerikansk læge 
og opfinder, også var adventist det meste af sit liv? Hvis du 
vil vide mere om os, så er den bedste måde dog helt sikkert 
at besøge os.

HVEM ER VI?
Hvad betyder ”Syvende Dags Adventist” egentlig? Der er 
to elementer i navnet. Den syvende dag er en reference til 
sabbatten. Da Gud skabte verden, så gjorde han den syvende 
dag hellig. Derfor mødes vi i kirken på den dag og tilbeder 
Gud og minder os selv om, at han er vores skaber.
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”Advent” kender du fra søndagene op til jul. Det be-
tyder ”komme”, og i juletiden venter vi på Jesu første 
komme til jorden som en baby. Men når vi snakker om 
”advent” i vores kirke, så handler det om hans andet 
komme. Jesus kommer nemlig igen en dag for at etab-
lere sit rige, og det glæder vi os til.

”Syvende Dags Adventist” refererer altså til begyndel-
sen og til enden, skabelsen og genskabelsen. Jesus siger 
om sig selv, at han er den første og den sidste. (Åb 
22,13) Syvende Dags Adventismen handler altså først 
og fremmest om Jesus – at han skabte verden, og at 
han vil skabe den igen.

ADVENTISTKIRKENS LOGO
Kirkens valg af logo reflekterer vores kerneværdier. 
Fundamentet er Bibelen. På logoet ligger den åben, 
fordi dens budskab skal læses og føres ud i livet. Cen-
tralt i budskabet står korset, derfor er det også centralt 
i logoet. Over korset og den åbne bibel er Helligåndens 
brændende flamme. Uden Helligåndens kraft kan vi 
nemlig hverken forstå Bibelen eller korset.

Linierne i toppen antyder en 
fortsat opadgående bevægelse. 
Det symboliserer vores 
opstandelse og himmelfart 
ved Kristi andet komme, det 
ultimative fokus i vores tro.

Den åbne Bible
Biblen udgør designets  
bund og repræsenterer 
Bibelen som 
fundamentet for vores 
tro. Den vises fuldt 
opslået og antyder en 
fuld accept af Guds ord.

Flammen
Denne form dannes af tre 
linier, der omslutter en 
forestillet kugle. Linierne 
repræsenterer de tre 
engle fra Åb 14, som 
når ud til hele jorden 
og vores befaling om 
at bringe evangeliet til 
hele verden. Overordnet 
danner  linierne en 
flamme, som et billede 
på Helligånden.

Korset
Korest som symbol repræsenterer  

evangeliet om frelse. Det er placeret i  
midten for at understrege Kristi offer  

som det centrale tema i vores tro.



14

OVERSIGT
 OVER STUDIEFORLØB

Studierne er inddelt med både emne, titel og  
hvilken del af den bibelske fortælling, som de hører til.

Studie 1 – Skabelse, Syndefald, Løftet (stadie 1+2)
Tekster: 1 Mosebog 1-3
Emne:  Paradiset – Guds oprindelige plan og verden  

i dag

Studie 2 – Abraham (stadie 3 – del 1)
Tekster:  1 Mosebog 12-25, Romerbrevet 4, 

 Hebræerbrevet 11
Emne: Tro

Studie 3 – Israel (stadie 3 – del 2)
Tekster:  2 Mosebog 1-3; 11-12; 14-20; 24,1-25,9; 31-34, 

5 Mosebog 30; 34, Josvabogen 1
Emne: Guds folk og Guds lov

Studie 4 – David (stadie 3 – del 3)
Tekster:  Ruths Bog 1-4, 1 Samuelsbog 8,  

2 Samuelsbog 1-24, 1 Kongebog 1-2,11
Emne:  Israels kongedømme – manden efter Guds 

eget hjerte

Studie 5 – Profeterne (stadie 3 – del 4)
Tekster:  Grundlæggende: Mika 5, Salme 55, 

 Zakarias 11, Salme 22, Esajas 53
Udvidet:  Jeremias’ Bog 31,27-40, Daniels Bog 1-12, 

Esajas’ Bog 1; 42; 43; 52,13-53,12; 65-66, 
 Malakias’ Bog 1-3

Emne:  Profeti og den kommende Messias
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Studie 6 – Jesu tjeneste (stadie 4 – del 1)
Tekster:  Matthæusevangeliet 5-7 (Bjergprædikenen)
Emne:   Discipelskab
  - At følge Jesus
  - Næstekærlighed
  - Bøn

Studie 7 – Jesu tjeneste (stadie 4 – del 2)
Tekster:  Johannesevangeliet 1-11
Emne:  Discipelskab
  – Jesu liv
  – Opstandelsen

Studie 8 – Jesu tjeneste (stadie 4 – del 3)
Tekster:  Johannesevangeliet 12-21,  

Apostlenes Gerninger 1-2
Emne: Discipelskab
  – Dåb
  – Korset
  – Nadver
  – Mission

Studie 9 – Menigheden (stadie 5 – del 1)
Tekster:  Matthæusevangeliet 28,18-20,  

Apostlenes Gerninger, Romerbrevet 10
Emne: Menigheden og Helligånden

Studie 10 – Menigheden (stadie 5 – del 2)
Tekster:  1 Korintherbrev, 1-2; 13-16, Efeserbrevet, 

Jakobsbrevet
Emne: Menigheden og individet
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Studie 11 – Dommen (stadie 6 – del 1)
Tekster:  3 Mosebog 16, 1 Kongebog 8, 

 Matthæusevangeliet 27,45-56, Hebræerbrevet 
Emne: Helligdommen

Studie 12 – Dommen (stadie 6 – del 2)
Tekster:  Matthæusevangeliet 25,31-46, Romerbrevet, 

1 Thessalonikerbrev, 2  Thessalonikerbrev 
Emne: Jesu genkomst

Studie 13 – Dommen (stadie 6 – del 3)
Tekster:  Ezekiels Bog 28,11-19, Romerbrevet 3, 

 Johannes’ Åbenbaring 12
Emne: Guds retfærdighed

Studie 11-13 kan også køres som ét studie afhængig af 
aldersgruppe

Studie 14 – Genskabelse (stadie 7)
Tekster:  Johannes’ Åbenbaring
Emne:  Paradiset genoprettet

Fællesskab i Adventistkirken (studie 15-17)

Studie 15 – Ellen White
Tekster:  1 Mosebog 5-6; 11-24, 2 Mosebog 12,40-42, 

Jeremias’ Bog 29, Daniels Bog 8-9,  
Amos’ Bog 3,7, Markusevangeliet 1,  
Johannes’ Åbenbaring 10
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Studie 16 – Sundhed (Livsstil – del 1)
Tekster:  4 Mosebog 6,1-21, Matthæusevangeliet 22, 

34-40, Romerbrevet 14, 1 Petersbrev 2,9-10
Emner: – Det vi fravælger
 – Det vi fraråder
 – Det vi anbefaler

Studie 17 – Familie (Livsstil – del 2)
Tekster:  1 Mosebog 1-3, Efeserbrevet 5,21-33,  

1 Korinterbrev 6,12-20
Emner: – Ægteskab
 – Sex
 – Samboskab
 – Valg af ægtefælle

Forslag til tillægsstudier
Studie 17 – Tilgivelse
Studie 18 – Andagtsliv
Studie 19 – Bøn
Studie 20 – Vidne



1

PARADISET 
– Guds  
oprindelige 
 plan og  
verden i dag
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SPØRGSMÅL

• Hvordan begyndte det hele?

• Hvorfor blev træet til kundskab om godt og ondt 
sat i Edens have?

• Hvad skete der ved syndefaldet?

• Hvad lover Gud skal være løsningen på al synd?

• Hvordan passer 1 Mos 1-3 på hvordan livet er i 
dag?

Skabelse  
       Syndefald

LØFTET 

STADIE 1+2

TEKSTER: 

1 Mosebog 1-3
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TANKER

”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.”

• Hvad betyder det?
• Hvem er afhængig af hvem?
• Kan skaberværket eksistere uden skaberen?

I skabelsesberetningen (kap 1-2) indstifter Gud tre ting.  
Hvilke?

1.

2.

3.  

SKABEREN

SKABERVÆRKET

Når vi fortæller historier i 
dag, er der mange gange 
noget vigtigt i midten af 
historien. Når vi ser en 
film, kommer klimaks 
som regel hen mod slut-
ningen, men der er ofte en 
blød landing til sidst, hvor 
”de gode“ har vundet og 
”de onde“ har tabt.

Når hebræerne for-
talte historier, kommer 
klimakset til sidst, og 
der er ofte gentagelser 
(se illustrationen). Læg 
mærke til de sidste vers i 
begyndelsen af kapitel 2. 
Hvad er klimaks? Hvad er 
hovedpointen?

A1

Lys 4 Sol, måne og  
stjerner

Himmel 
og hav

5 Fugle og fisk

SABBAT

KAOS

Jord og 
grønt

6 Dyr og 
mennesker

7

0

A

1

2

3
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Forholdet mellem  
Gud og mennesker  
i slutningen af kapitel 2.

Forholdet mellem  
Gud og mennesker  
i slutningen af kapitel 3.

GUD

OS
w

w

E
V

A
A

D
A

M

w

w

GUD

OS
w

w

E
V

A

A
D

A
M

w

w

 

  

  

Noter

KONKLUSION

Afhængig af hvem du tror Gud er, vil det være en forbandelse eller en befrielse,  
at Gud er din skaber. Hvis Gud er god, er det fantastisk, at han er vores skaber!

APPEL

Hvad tror du om Gud? Vil du tro på ham som din skaber?



T
R

O
2
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SPØRGSMÅL

• Hvad er tro?

• Hvordan ser vi udviklingen i Abrahams tro i løbet 
af hans liv?

• Hvilken forskel gør pagten (aftalen mellem Gud  
og Abraham) i Abrahams liv?

• Hvilken forskel gør dåb?

• Hvad er tiendens rolle i dit forhold til Gud?

• Hvad fortæller det os, at Abraham gav tiende?

• Hvorfor er det væsentligt, at det er noget, han gør, 
inden han indgår sin pagt med Gud?

TEKSTER: 

1 Mosebog 12-25  
Romerbrevet 4  
Hebræerbrevet 11

  

  

  

ABRAHAM  STADIE 3 – DEL 1
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TANKER

• Abraham vandrer i tro – men tvivler stadig

• Han tror på Guds løfter, og bliver regnet som 
 retfærdig

• Han indgår sin pagt med Gud, men falder stadig

• Han viser, at på trods af sine fejl, er det Gud,  
han ønsker at følge

KONKLUSION

Paulus er sikker på, at han bliver frelst, fordi 
han kender historien om Abraham og han ved, at 
Gud stadig er den samme. Gud er også stadig den 
samme i dag. Derfor kan du også være sikker på at 
blive frelst.

APPEL

Tror du, at Gud også ønsker at frelse dig? Hvilken 
 forskel gør det i dit liv?

LÆS  
2 Timotheus 4,6-8

12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25

”Kan du ikke sige, at 
du er min søster?“

”Tag din eneste søn“Pagt med Gud

Abrahams liv

  

  

Noter

Beretningen om Abraham finder du i 1 Mosebog kapitel 12-25.
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SPØRGSMÅL

• Hvorfor er udgangen af Egypten så væsentlig?

• Hvad betyder påsken for jøderne?

• Hvorfor åbenbarer Gud sig for Israel ved Sinai 
på denne måde?

• Hvad betyder de ti bud?

• Hvad vil det sige at frygte Gud? (Se Ordsp 8,13)

• Hvordan er historien relevant for os, selvom vi 
ikke er en del af Guds pagt med Israel?

TEKSTER: 

2 Mosebog 1-3;  
11-12; 14-20;  
24,1-25,9; 31-34  
5 Mosebog 30; 34 
Josvabogen 1

  

  

  

ISRAEL
 
STADIE 3 – DEL 2
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TANKER

• Gud befrier først Israel fra Egypten – derefter 
giver han dem loven

• Gud ønsker at velsigne Israel

• Gud ønsker at velsigne andre gennem Israel

• Hvad er Israels to valgmuligheder? 

• Hvad ville du vælge?

KONKLUSION

Gud ønsker, at israelitterne skal have et langt, godt og 
lykkeligt liv – og måden de får det på er sammen med 
ham

APPEL

Hvilken vej vælger du? Guds vej eller din egen vej?  
Ønsker du at leve dit liv med Gud?

LÆS  
5 Mosebog 30

  

  

NoterG
U

D
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SPØRGSMÅL

• Hvad sker der når man fravælger Guds vej?

• Hvordan skal Israels opførsel tolkes?

• Hvilke karakteristika gør David til en mand efter 
Guds hjerte?

• Hvordan adskiller Kong David sig fra Kong Saul?

TEKSTER:

Ruths Bog 1-4 
1 Samuelsbog 8  
2 Samuelsbog 1-24  
1 Kongebog 1-2,11

  

  

  

DAVID 

STADIE 3 – DEL 3
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BAGGRUND

• Hvad sker der i Josvabogen 24?

• Hvordan slutter Dommerbogen? Hvilken vej 
har de valgt?

• Hvem er det, de forkaster i 1 Sam 8?

REFLEKSION

• Hvad sker der i 2 Sam 11-12?

• Hvordan reagerer David efterfølgende?  
Læs Salme 51

• Hvorfor bliver Jesus kaldt Davids søn? Læs 
Matt 21

KONKLUSION

Jesus bliver kaldt Davids søn. Du er også en søn el-
ler datter af Kristus.

APPEL

Vil du også være en mand eller kvinde efter Guds 
hjerte?

1 Anger

2 Tilgivelse fra Gud

3 Bøn om  
genoprettelse

4 Jeg vil hjælpe  
andre

5 Bøn om  
genoprettelse  
for andre

DAVIDS BØN

  

  

Noter

SALME 51
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SPØRGSMÅL

• Hvordan havde jøderne misforstået profetierne 
mht. Jesus, og hvordan undgår vi at gøre det 
samme?

• Hvordan ser vi at profetierne passer på Jesus?

• Hvilken forskel gør det, at vi lever efter Jesu tid 
og forstår at der også er noget, der hedder Jesu 
genkomst?

TEKSTER: 

Grundlæggende:  
Mika 5, Salme 55,  
Zakarias 11, Salme 22, 
Esajas 53

Udvidet:  
Jeremias’ Bog 31,27-40, 
Daniels Bog 1-12,  
Esajas’ Bog 1; 42; 43; 
52,13-53,12; 65-66,  
Malakias’ Bog 1-3

PROFETERNE
 

                              

STADIE 3 – DEL 4
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TANKER

Profeterne forudsiger:

• At Messias skal dø

• At han skal forrådes

• At Messias skal frelse os

• At vi får tilgivelse ved hans sår

De forudsiger også:

• At paradiset skal genoprettes

• At der bliver en ny himmel og en ny jord

• At der skal være evig glæde

• At ondskab forsvinder for altid

KONKLUSION

Løfterne peger på Messias. Hele historien peger hen 
imod Jesus Krisus. Gud har styr på historiens gang 
– både begyndelsen og afslutningen.

APPEL

Tør du tro på at Gud har styr på hvad der foregår?

Noter
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BAGGRUND

Efter Kong David går det godt under Kong Salomo, men 
efter noget tid vender han tilbage til afguderne.

Efter Kong Salomos død bliver Israel delt i to riger:

1 Israel (nordriget)

2 Juda (sydriget)

Efter gentagne oprør og åbent fravalg af Gud bliver 
Israel til sidst spredt for alle vinde.

Efter en sidste advarsel fra profeten Jeremias bliver 
Judas folk ført væk til fangenskab i Babylon.

Oprøret fører til eksil – templet bliver ødelagt – folket 
bliver adskilt fra Gud.

STUDIE

Læs Esajas 1,1-17

Hvad er situationen hos jøderne før eksilet? Hvorfor 
er Gud vred på dem? Hvordan er det, de behandler 
hinanden?

Læs Daniel 2

Hvilke kongeriger er der tale om? Hvordan tror du, 
jøderne forstod dette syn? Hvad symboliserede stenen 
for dem?

 

UDVIDET



SAMMENLIGN

Læs både kapitel 2 og 7 i Daniels Bog

Hvilken del af det første syn bliver nu forklaret i 
større detalje i kapitel 7? 

Hvilken del af benene af jern er stadig tilbage i dag? 

Hvad er karakteristisk ved det lille horn?

REFLEKSION

Tænk på, hvem der er løsningen i kapitel 7.

Tænk på, hvordan jøderne må have forstået dette 
syn på Jesu tid.

Hvilken forskel gør det, at vi lever efter Jesu første 
komme?

UDVIDET

36
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SPØRGSMÅL

• Hvad vil det sige at bede? Hvordan gør man?

• Hvad er næstekærlighed?

• Hvad betyder det at følge Jesus?

TEKSTER: 

Matthæus-
evangeliet 5-7 
(Bjergprædikenen) 

  

  

  

JESU      

STADIE 4 – DEL 1
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TANKER

• Bøn forandrer dig. Gud ved, hvad du har brug for.

• Bøn påvirker Gud. Han lytter og er aktiv på vores 
vegne.

• At elske din næste betyder at tage ansvar – ikke 
kun for dit eget liv

• At være discipel betyder at følge efter …

  

 

  

KONKLUSION

Jesus kalder os til et liv sammen med ham. Budskabet 
er ikke bare ’gode råd’. Det er et budskab om, hvad han 
har gjort for os, og hvad han ønsker at gøre.

APPEL

Vil du acceptere Jesus Kristus som din personlige frel-
ser og ønsker du at følge ham som Herre i dit liv?

Skriv en bøn til Gud:

JESU      

STADIE 4 – DEL 1
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SPØRGSMÅL

• Hvad bruger Jesus tid på? Hvem bruger han tid på?

• Hvordan åbenbarer Jesus sig som skaber og frel-
ser?

• Hvad siger Jesus om sig selv?

DISCIPELSKAB

JESU      

STADIE 4 – DEL 2

TEKSTER: 

Johannesevangeliet  
1-11
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HVEM      ER JESUS?HVEM      ER JESUS?

TANKER

• Jesus bruger tid på de udstødte i samfundet

• Jesus kommer i konflikt med de jødiske ledere

• Jesus hjælper, helbreder og underviser

Find de steder i Johannesevangeliet, hvor Jesus siger  
‘Jeg er’:

  

  

  

a I begyndelsen (eksisteret før)

b Hos Gud (forhold til Gud)

c Var Gud

d Skaber

e Opretholder

f Liv og lys

g Sejrer over mørket

a Sætter den historiske tidsramme

b Johannes er ikke lyset

c Johannes er vidne til vers 1-5

d Han bliver nævnt som vidne til det 
     efterfølgende

JOH 1,1-18

A BKap 1,1-5 KAP 1,6-8;15
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KONKLUSION

Jesus er alt for os. Han er verdens skaber og frelser.

APPEL

Hvem er Jesus for dig? Hvordan kan du lære ham bedre 
at kende?

  

  

  

Kap 1,14;16-18

a Han var i verden

b Verden blev til ved ham

c Han kom til sit eget

d Hans egne tog ikke imod ham

e TRO ›› ret til at blive Guds børn

a Ordet blev kød (Gud blev menneske)

b Set hans herlighed

c Modtaget nåde

d Loven fra Moses

e Nåde og sandhed fra Jesus Kristus

f Ingen har set Gud

g Sønnen har gjort Faderen kendt

Noter

HVEM      ER JESUS?HVEM      ER JESUS?

C Kap 1,9-13 D
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SPØRGSMÅL

• Hvorfor blev Jesus døbt?

• Hvad viser Jesus ved at vaske disciplenes fødder?

• Hvad symboliserer dåben?

SAMMENLIGN

Læs om Jesu død på korset i

a Joh 19,17-37

b Luk 23,26-49

c Mark 15,21-41

d Matt 27,32-56

Beskriv hvad der skete på korset. Hvorfor er det så 
vigtigt?

JESU      

STADIE 4 – DEL 3

TEKSTER: 

Johannesevangeliet  
12-21

Apostlenes  
Gerninger 1-2

  

  

 

 

DISCIPEL-
     SKAB
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TANKER

Efter korsfæstelsen, opstandelsen og Jesu himmelfart, 
ser vi, hvordan troen på Jesus virker for de første 
kristne.

• Hvad er Peters afsluttende pointe? (Se kap 2 
vers 36)

• Hvad er folkets reaktion på Peters prædiken i  
ApG 2,14-36?

LÆS  
Apostlenes  
Gerninger 1-2

Peter giver følgende svar:

1. Omvend jer

2. Lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders 
forladelse

3. I skal modtage Helligånden som gave

4. Løftet gælder for ALLE mennesker

REFLEKSION

Tænk over din egen respons. Hvordan vil du svare?
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KONKLUSION

Jesus viste os, hvad det vil sige at tjene. Han bar vores 
synd og døde, så at vi må leve. Jesus var villig til at gå 
fortabt, så vi kan få evigt liv. Jesus opstod igen. Han har 
vundet over døden.

APPEL

Hvordan kan du tjene andre på samme måde, som du 
tjener Jesus?

  

  

  

Noter



MENIGHEDEN
        &  HELLIG-
     ÅNDEN

9
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SPØRGSMÅL

• Hvad er menighedens rolle i dag? Og ned gennem 
historien?

• Hvordan var den første kristne menighed?

• Hvad er eksistensgrundlaget for den kristne kirke?

• Hvad er formålet med det kristne fællesskab?  
For andre? For os?

• Hvilken rolle spiller Helligånden?

• Hvad foregår der i Himmelen i denne del af 
 historien? Hvad laver Jesus?

TANKER

Hvad karakteriserer den første kristne menighed? 

Hvad holdt de fast ved? (vers 42-47)

a 

b

c

d

REFLEKSION

Tænk på din menighed. Tænk på vores kirke.  
Hvad gør vi for os selv? Hvad gør vi for andre?

MENIGHEDEN                                            

STADIE 5 – DEL 1

TEKSTER: 

Matthæusevangeliet 
28,18-20

Apostlenes Gerninger

Romerbrevet 10

LÆS  
Apostlenes  
Gerninger 2
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KONKLUSION

Jesus tjener i den himmelske helligdom for at kalde 
os tilbage til Gud. Han skal bringe os tilbage til Gud, 
før han kan bringe os til paradiset. I mellemtiden 
er vores rolle at svare på det kald, ved at fortælle 
andre om ham og hjælpe dem til også at besvare 
kaldet.

APPEL

Vil du svare JA til Guds kald til at tjene andre  
mennesker? 

Hvordan vil du gøre det?

DEN BIBELSKE FORTÆLLING  
STADIE 4-7
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SPØRGSMÅL

• Hvad er din rolle i menigheden?

• Hvad er menighedens rolle i forhold til dig?

• Hvilke forskellige roller er der i menigheden?

• Hvad er åndelige nådegaver?

• Hvad er forskellen på Guds visdom og verdens  
visdom? Er der en konflikt her? Hvordan kan det 
både være en trøst og opmuntring, men samtidig 
en udfordring?

• Hvad er din rolle i forhold til andre uden for me-
nigheden?

STUDIE

Hvilke åndelige nådegaver er beskrevet i teksterne til 
dette studie? (Se Efeserbrevet 4)

Prøv at nævne nogle:

1 

2

3

4

5

REFLEKSION

• Hvilke nådegaver tror du, at Gud har givet dig?

• Hvad siger andre, at du er god til?

• Hvad giver dig energi?

• Hvad brænder du for at gøre?

• Hvad oplever du, at Gud hjælper dig med?

• Hvad tror du, Gud gerne vil bruge dig til?

MENIGHEDEN                                            

STADIE 5 – DEL 2

TEKSTER: 

1 Korinther- 
brev 1-2; 13-16 

Efeserbrevet 

Jakobsbrevet
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FÆLLESSKAB

Hvad er dit ansvar i menigheden?

Hvad er dit ansvar i lokalsamfundet?

Hvilket åndelige fællesskab sender Jesus dig til?

Hvor føler du dig hjemme?

Hvor vil du gerne engagere dig?

MISSION

Hvilke muligheder har du i hverdagen til at fortælle 
andre om Jesus?

Hvem kan du fortælle om Jesus?

Hvordan kan du vise dine venner hen til Jesus – både i 
ord og handling?

KONKLUSION

Man kan ikke være kristen alene – det er dét menig-
heden handler om. Vi er der for at give til hinanden.  
Vi er der for at opbygge hinanden. Vi er der for at for-
tælle verden om Jesus.

APPEL

Hvordan kan du hjælpe til at opbygge andres tro? Både 
inden for og uden for menigheden?

Hvem kender du, som ikke kender Jesus endnu? Hvad 
kan du gøre?

MENIGHEDEN                                            

STADIE 5 – DEL 2
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SPØRGSMÅL

Hvad er formålet med helligdommen?

Hvad har helligdommen betydet historisk?

Hvad laver Jesus nu?

Hvad er Jesus’ rolle som vores ypperstepræst?

Hvorfor er Jesus i stand til at være vores ypperste-
præst?

STUDIE

Læs om den store forsoningsdag i 3 Mosebog 16.

Hvorfor er det vigtigt? Hvordan fungerede helligdoms-
tjenesten på Moses’ tid? Hvad fortæller det os?

Hvad fortæller denne beretning os om helligdommens 
betydning for forholdet mellem Gud og hans folk?

DOMMEN                                            

STADIE 6 – DEL 1

TEKSTER

2 Mosebog 25,1-9 
3 Mosebog 16 
1 Kongebog 8 
Matthæusevangeliet 
27,45-56 
Hebræerbrevet

LÆS  
om templets 
 indvielse  
i 1 Kongebog 8
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TANKER

• Hvad skete der i templet, da Jesus døde på 
korset?

• Hvad skete der med gravene?

Ved Jesu død på korset får vi direkte adgang til Gud.

Jesu tjeneste i den himmelske helligdom handler om 
at kalde os tilbage til Gud (se ApG 2,39).

REFLEKSION

Hvad betyder hans rolle som præst i vores forhold 
til ham?

KONKLUSION

Jesus er vores ypperstepræst, og han tjener vo-
res sag i den himmelske helligdom. Så længe vi er 
adskilt fra Gud, er der behov for en helligdom. Med 
Jesus som vores skaber, præst, dommer, forsvarer 
og ven, har vi ikke noget at frygte.

APPEL

Vil du overlade din sag til Jesus?

LÆS om Jesus i  
Hebræerbrevet

  

  

  

Noter

LÆS  
Matthæusevangeliet 
27,45-56
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SPØRGSMÅL

• Hvad sker der når vi dør? Og hvad sker der ikke?

• Hvad er en sjæl?

• Hvad er Jesu genkomst?

• Hvorfor er opstandelsen så væsentlig?

• Hvad venter vi på?

• Hvornår kommer Jesus tilbage?

• Hvad sker der ved Jesu genkomst?

DOMMEN 

STADIE 6 – DEL 2

TEKSTER: 

Matthæusevangeliet  
25,31-46 
Romerbrevet 
1 Thessalonikerbrev 
2 Thessalonikerbrev
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LÆS  
1 Thessalonikerbrev  
4,13-18

LÆS  
Romerbrevet

STUDIE

Hvilke forestillinger er der i verden omkring hvad der 
sker, når vi dør? Nævn nogle eksempler:

1 

2

3

4

Hvad er det kristne håb? Hvad er det, Paulus ikke øn-
sker, at de skal være uvidende om? Hvorfor?

Hvad lover Gud, at der skal ske inden Jesu genkomst (nu)?
Hvad lover Gud, at der skal ske ved Jesu genkomst 
( senere)?

Prøv at udfylde videre nedenfor: (Der er sikkert flere 
ting, end der er punkter…)

NU:

1 Tro

2 Omvendelse

3 Retfærdiggørelse

4 Helliggørelse

5 

6 
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SENERE:

1 Ny krop

2 Opstandelse

3 Retfærdiggørelse

4 

5 

6 

TANKER

Bibelen beskriver døden som en søvn

Bibelen fortæller os, at mennesket er en sjæl

Bibelen fortæller os, at vi ikke kan leve uden Gud

Bibelen fortæller os, at Herrens store dag er begyndt

Bibelen fortæller os om ting, der sker inden Jesu  
genkomst

Bibelen fortæller os om ting, der sker ved Jesu genkomst

Bibelen fortæller os om ting, der sker efter Jesu gen-
komst

Bibelen fortæller os ikke tidspunktet for Jesu genkomst 
– kun at det er snart

REFLEKSION

Hvis vi ikke har en udødelig sjæl, hvilke muligheder er 
der så?

Hvis vi har en udødelig sjæl, hvilket alternativ bliver 
der så nødt til at være til Himmelen?

Hvilke muligheder er der for et evigt paradis, hvis der 
samtidig eksisterer et evigt brændende helvede?

Er der gået lang tid? Hvordan har vi det med, at han 
kommer snart?
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KONKLUSION

Jesus kommer snart igen, vi ved ikke hvornår, men 
vi ser frem til hans genkomst med en glædelig for-
ventning om at møde vores Frelser. De, der er døde i 
Kristus sover og venter på den endelige opstandelse, 
hvor vi alle sammen skal møde Jesus i luften.

APPEL

Håber du på at Jesus snart kommer igen? Hvorfor? 
Hvorfor ikke?

DEN BIBELSKE FORTÆLLING  
STADIE 6-7
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SPØRGSMÅL

• Hvad er formålet med dommen?

• Hvad laver Jesus nu?

• Hvad er Guds udfordring?

• Hvad skete der før skabelsen i himlen?

• Hvorfor er det overhovedet nødvendigt, at Gud 
skal undersøges eller vurderes?

• Hvad venter vi på?

• Hvorfor er det vigtigt at tro på, at Djævelen findes?

TANKER

Ved Jesu død på korset bliver…

1. Guds kærlighed fuldt ud åbenbaret

2. Satans ondskab fuldt ud åbenbaret

3. Vi får valget hvem vi vil tro på.  
Ham der dør? Eller ham, der slår ham ihjel?

Ved opstandelsen viser Jesus, at det hele ikke ”bare er 
en god historie”. Alle profeterne talte sandt, og ved at 
Jesus står op af graven, kan vi også tro på alt det, han 
sagde, mens han levede.

A Guds retfærdighed er under angreb, men ved 
hans åbenbaring af sin kærlighed på korset fjer-
ner han al tvivl – frelsen er opnået.

B Denne frelse bliver anvendt i Jesu tjeneste som 
ypperstepræst i den himmelske helligdom.

C Denne frelse bliver langsomt åbenbaret med 
starten på anden del af Jesu tjeneste i den 
 himmelske helligdom med start i 1844 (se bl.a. 
Daniel 8,14)

DOMMENSTADIE 6 – DEL 3

TEKSTER:

Ezekiels Bog  28, 11-19,  
Romerbrevet 3,  
 Johannes’  
Åbenbaring 12
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REFLEKSION

Hvad er det Djævelen gør her? Prøv at beskrive det:

Hvordan opstod det onde? Og hvor?

KONKLUSION

Vi befinder os i en uretfærdig verden – midt i en kamp 
mellem Gud og Satan. Med Jesu død og opstandelse ved 
vi, at Gud har vundet sejren og at det onde til sidst skal 
udslettes. Det er vores håb for fremtiden og vores trøst 
og opmuntring i nutiden.

APPEL

Gud er på din side. Vil du være på hans side?

Hvilke mulige vindere er der? Det er Gud, der dømmes.

LÆS  
Åbenbaringen  
12,7-18

LÆS  
Ezekiels Bog  
28,11-19

LÆS  
Romerbrevet  
3,1-4
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PARADISET
GENOPRETTET
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SPØRGSMÅL

• Hvad sker der efter Jesu genkomst?

• Hvad skal vi lave i Himmelen? Hvornår kommer vi 
hjem igen?

• Hvorfor bliver vi frelst?

• Hvad er de tre engles budskaber, og hvad betyder 
de for os?

• Hvorfor er der et så stort fokus på endetiden i 
 Adventistkirken?

• Hvad sker der, når paradiset genoprettes?

• Hvad betyder den første skabelse i forhold til den 
sidste?

STUDIE

Hvem er omdrejningspunktet? Hvem er den centrale 
aktør? Hvorfor bliver han tilbedt? (Se vers 11)

Hvem er værdig til at åbne bogen? Hvorfor?

GENSKABELSE STADIE 7

TEKSTER: 

Johannes’ Åbenbaring

LÆS  
Åbenbaringen 4

LÆS  
Åbenbaringen 5
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LÆS  
Åbenbaringen  
14,6-13

LÆS IGEN 
Åbenbaringen  
14,6-13

Hvad er det evige evangelium? Prøv at beskrive det 
med dine egne ord:

TANKER

• Det er Jesus, der frelser

• Det er Skaberen, der også genskaber

• Gud lover, at paradiset bliver genoprettet

• Gud lover, at det onde bliver udslettet 

DEN FØRSTE ENGEL forkynder Gud som skaber

DEN ANDEN ENGEL forkynder forvirring og afslører 
at der er en forkert opfattelse af, hvem Gud er blandt de 
kristne

DEN TREDJE ENGEL forkynder en advarsel og en 
opmuntring til den sidste tid

 

REFLEKSION

Disse vers betød noget helt specielt for de første 
 adventister. Hvad betyder de i dag?

GENSKABELSE STADIE 7
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Prøv at se, om du kan danne dig et overblik over de sid-
ste hændelser efter Jesu genkomst. Hvad sker der?

1. Med dem, der tror?

2. Med dem, der ikke tror?

3. Med Djævelen?

4. Med Gud? 

Hvad er løftet til sidst i bogen? Hvad betyder det for dig 
i dag?

Hvordan vil livet være på den nye jord?

KONKLUSION

Gud er skaber. Der er en meningsfuld begyndelse, og vi 
ser en meningsfuld afslutning et genoprettet paradis. 
Jesus er svaret. Det er hos ham, der findes mening, håb 
og trøst. Vi bliver frelst ved Guds nåde.

APPEL

Ønsker du en god afslutning på universets konflikt?  
Vil du være med på den nye jord?

Tror du på, at Jesus snart kommer igen, og er det dit 
ønske at forberede verden på den dag?

LÆS 
Åbenbaringen  
20-22

DEN BIBELSKE 
FORTÆLLING Jødisk forståelse
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ELLEN WHITE – SUNDHED – FAMILIE

De sidste tre studier er udvalgt af flere grunde, og 
selvom de ikke bliver præsenteret på samme måde som 
resten af studierne, så er de stadig en del af historien. 
Det er væsentligt at se på nogle af de ting, som du vil 
”opdage” eller møde først – måske er du allerede blevet 
præsenteret for det.

Disse tre studier er placeret til sidst i forløbet, ikke 
fordi de er uvæsentlige, men fordi budskabet om hvem 
Gud er, skal præsenteres før vi taler om, hvad det prak-
tisk betyder i vores liv.

PERSPEKTIV

1) Du skal ikke blive medlem og senere blive over-
rasket og tænke, at du ville ønske nogen havde 
fortalt dig om ...

2) Adventistkirken har fokus på sundhed og fami-
lie, fordi vi tror at alle dele af et menneskes liv 
hænger sammen. Derfor er et sundt liv og en sund 
familie væsentligt, når det gælder vores forhold til 
Gud.

3) Det er længe siden Bibelens sidste bog blev 
skrevet, men vi tror ikke, at Gud har trukket sig 
tilbage. Vi tror stadig han er aktiv i verden, og vi 
tror, at han brugte en kvinde med navnet Ellen 
White til at hjælpe os med bedre at forstå Bibelen.

Allerede i det første studie så vi, at Gud er involveret i 
menneskers liv. Vi ser, hvordan han interesserer sig for, 
at de har det godt – både deres forhold til verden, dy-
rene og hinanden. Disse tre emner kan derfor ses som 
”ting vi nu vender tilbage til” i flere detaljer.



15

ELLEN
 WHITE



73

SPØRGSMÅL

• Hvorfor tror adventisterne, at Ellen White var en  
profet?

• Hvordan skal vi forstå hendes tekster?

• Hvad er det Ellen White prøver at fortælle os?

• Hvad ser vi i Bibelen i forhold til tidsprofetier?

• Hvordan forholder vi os til Ellen White som en 
autoritet, uden at sætte hende på linje med Bibelen?

BAGGRUND

Ellen White blev født den 26. november 1827 og døde 
den 16. juli 1915.

Hun har skrevet mere end 5000 artikler og 40 bøger 
i sin levetid og er en af de forfattere, der har udgivet 
allermest.

Hun levede det meste af sit liv i USA, men rejste meget 
rundt – også til Europa. Hun boede flere år i Australien.

Hun var gift med James White og var mor til fire drenge.

Hun omtaler sig selv som ”det lille lys“ i forhold til 
Bibelen, som er ”det store lys“

Hun kalder sig selv ”Herrens budbringer“, og var tilba-
geholdende med at bruge ordet profet om sig selv.

TANKER

• Gud åbenbarer, hvad han har tænkt sig at gøre 
gennem sine profeter

• Der er større forskel på Ellen Whites tid og vores, 
end mange tager højde for

• Ellen White er inspireret på samme måde som de 
andre profeter

• Bibelens autoritet står øverst – Ellen Whites rolle 
er at lede os til Bibelen

• Ellen White havde en bekræftende rolle – ikke en 
normativ – hun er ikke grundlaget for vores tros-
punkter.

TEKSTER:

1 Mosebog 5-6; 11-24  
2 Mosebog 12,40-42  
Jeremias’ Bog 29 
Daniels Bog 8-9  
Amos’ Bog 3,7 
Markusevangeliet 1  
Johannes’  
Åbenbaring 10
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ABRAHAM  400 ÅR  MOSESABRAHAM  400 ÅR  MOSES

DANIEL  2300 ÅR  ????

REFLEKSION

Ellen White har skrevet mange bøger. Det bedste ”bevis“ 
for hende er at læse, hvad hun har skrevet, eksempelvis:

• Vejen til Kristus

• Jesu liv

• Historien om Jesus

• Patriarker og profeter

• Mod en bedre fremtid

• Vejen til et bedre liv

Der udkommer stadig ”nye“ Ellen White-bøger. Det er 
ofte citatsamlinger, som er blevet lavet mange år efter 
hun døde, udgivet med et bestemt fokus. Begynd med 
de bøger, som hun skrev, mens hun levede.

OVERVEJELSE

Dette er et af punkterne, hvor Adventistkirken ofte 
bliver angrebet. Ellen White skriver om mange kontro-
versielle emner. For mere information og svar på disse 
spørgsmål se fx:

www.whiteestate.org eller www.egwwritings.org

KONKLUSION

Patriarker og profeter begynder med ordene ”Gud er 
kærlighed”, og Mod en bedre fremtid slutter med ordene 
”Gud er kærlighed”. Det er rammen om hendes hoved-
budskab. Alt andet skal ses i lyset af det.

APPEL

Vil du prøve at læse nogle af Ellen Whites bøger?  
Hvilken én vil du begynde med?

Vejen til Kristus

Vejen til K
ristus

Ellen White

Vejen til K
ristus er sådan en bog, man vender 

tilbage til. D
en blev skrevet af en amerikansk 

kvinde for over hundrede år siden, men formår 

endnu i dag at påvirke mennesker i hele verden. 

Millioner af mennesker har fundet tro, håb og 

glæde i denne bog, som hjælper læseren til at 

fi nde dybere værdier i til
værelsen. Selv i det 21. 

århundrede, hvor den materielle velstand i ver-

den aldrig har været stø
rre, plages mange stadig 

af en længsel efter noget mere, noget dybere, 

noget evigt.

Vejen til K
ristus fører læseren på en vandring 

ind i den kristne tros kernebegreber og præsen-

terer kristendommens centrum: Jesus Kristus. 

Letforståeligt, men alligevel dybsindigt, forklarer 

bogen, hvordan man kan fi nde mening og ind-

hold i et liv med Jesus.

Bogen er en af de mest oversatte bøger i verden. 

Også for Dansk Bogforlag er det sådan en bog, 

vi vender tilb
age til, o

g på grund af stadig efter-

spørgsel udgives den nu for 10. gang på dansk.

Du bør læse Vejen til K
ristus mindst én gang. 

Men vi kan ikke love, at det bliver den sidste, 

eller at dit liv vil være helt det samme bagefter.

ISBN: 978 87 7532 548 1

Historien om…

Forestil dig, at der fandtes en der kendte til alt i dit liv: dine drømme, bekymringer, sorger og glæder. En der var i stand til at samle dig op, når du var dybest nede, og som ønskede mere end noget andet at fejre dine højdepunkter sammen med dig. Forestil dig, at denne ene elskede lige netop dig så højt, at han var villig til at give sit eget liv for din skyld. Ville du gribe chancen og lære ham bedre at kende?
Mange er i verdenshistorien blevet draget, fascineret og rørt af hans ubegrænsede kærlig-hed. En kærlighed som går ud over enhver forstand, men som her er forsøgt beskrevet i histo-rien om Jesus.

ISBN 978 87 7532 546 7

Jerry D. Thomas

Jesus

ENOCH / METHUSALEM  969 ÅR  NOA

TIDSPROFETIER I BIBELEN



75

ABRAHAM  400 ÅR  MOSES DANIEL  490 ÅR  JOHANNES DØBEREN

DANIEL  2300 ÅR  ????

JEREMIAS   70 ÅR   DANIEL

  

  

  

Noter
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SUND- 
 HED
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SPØRGSMÅL

• Hvad er den bibelske baggrund for at leve sundt?

• Hvad er mest væsentligt?

• Hvorfor er der fokus på skadelige stimulanser som 
alkohol og stoffer i Adventistkirken?

• Hvilke andre ting er skadelige for vores sundhed?

• Hvad vil det sige at være nasiræer?

BAGGRUND

Et af de største teologiske særtræk ved adventister er, 
at vi ikke tror på sjælens udødelighed. Denne teologiske 
forståelse har også betydet, at fokus på hele menne-
sket – og dermed kroppen – fik meget større plads end 
tidligere.

I et amerikansk samfund i midten af 1800tallet med 
udbredt gambling, druk og andre helbredsmæssige 
problemer forårsaget af manglende kendskab til basale 
sundhedsråd. Det er nogle af disse ting, som adventi-
sterne reagerede på.

Adventister har traditionelt set sig selv som et nasi-
ræerfolk. At være nasiræer betyder at man bliver ’sat 
til side’ til en særlig tjeneste. Ligesom præsterne og 
profeterne i Det Gamle Testamente havde til opgave at 
forberede Israel til Messias’ første komme, ser vi det 
som vores opgave at forberede verden til Jesu genkomst. 
Ligesom Johannes Døberen levede lige inden Jesu første 
komme, tror vi også, at vi lever lige inden hans andet 
komme.

LIVSSTIL DEL 1

TEKSTER: 

4 Mosebog 6,1-21  
Matthæusevangeliet 
22,34-40  
Romerbrevet 14  
1 Petersbrev 2,9-10



78

STUDIE

Læs Matthæusevangeliet 22,34-40

Hvilke ”dele” af mennesket bliver nævnt?

1

2 

3 

Vores åndelige sundhed, mentale sundhed og fysiske 
sundhed kan ikke adskilles så nemt, som vi nogle  
gange gerne vil. Det hele spiller sammen, og hvordan  
vi behandler vores krop har indflydelse på vores for-
hold til Gud.

Hvad er det Paulus forklarer?  
Hvilke principper kan du udlede derfra?  
Hvad er dit ansvar overfor din næste?

TANKER

Når det gælder sundhed kan man med fordel opdele  
det i tre kategorier

1. Det vi fravælger

2. Det vi fraråder

3. Det vi anbefaler

Diskussionen bliver mange gange, hvad skal i kategori 
et i forhold til kategori to, i stedet for det egentlige fo-
kus, som bør være på kategori tre, fx sollys, vand, søvn, 
varieret kost.

Vi anbefaler mådehold i alt, hvad der er godt, og tager 
afstand fra alt, hvad der er skadeligt.

LÆS  
Romerbrevet 14
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REFLEKSION

Der vil være mange sammenhænge, specielt når 
menigheden er samlet, hvor man vil opleve konkrete 
helsevaner hos adventister. Det kan være afholdenhed 
fra alkohol, tobak og koffein - sund, varieret kost uden 
uren kød og i mange tilfælde vegetarisme.

Hvilke ting her i livet ville du sætte i hvilken kategori?

Hvorfor?

KONKLUSION

Hvis kærligheden er i centrum, og hvis vi påtager os 
rollen som præster for vores medmennesker, er det 
nemmere at finde ud af, hvilke ting i livet, man skal 
fravælge. Gud ønsker det bedst mulige liv for dig. Han 
har skabt dig. Derfor ved han bedst.

APPEL

I stedet for at spørge, om det, du gør, er okay for dig. 
Spørg: ”Er det jeg gør godt for dem, jeg er sammen 
med?”
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FAMILIE
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SPØRGSMÅL

• Hvad var Guds oprindelig plan for ægteskabet og 
familien?

• Hvad er problemstillingen efter syndefaldet?

• Hvad kan vi gøre for at modarbejde vores syndige 
natur?

• Hvad betyder det, at manden er hovedet? Hvem 
bestemmer?

• Hvordan kan vi blive bedre til at tjene?

• Hvad er menighedens rolle?

• Hvad er vigtigt, inden man begynder et forhold?

• Hvad betyder det, at vores legeme er et tempel for 
Helligånden?

FORBEREDELSE

Prøv at beskrive idealet for et ægteskab:

LIVSSTIL DEL 2

TEKSTER: 

1 Mosebog 1-3  
Efeserbrevet 5,21-33 
1 Korinterbrev 6,12-20

LÆS 
1 Mosebog 2
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Læg specielt mærke til vers 16-19. Hvad betyder disse 
forbandelser?

TANKER

Fra begyndelsen blev vi skabt lige – både mand og 
kvinde er skabt i Guds billede

Vores syndige natur har indflydelse på vores kærlighed 
til hinanden

• Manden ønsker at herske over kvinden

• Kvinden har lyst til sin mand, selvom han behandler 
hende dårligt

• Manden lytter til kvinden fremfor Gud

Vores syndige natur har indflydelse på vores forhold til 
naturen – til Guds skaberværk

• Vi forbruger i stedet for at forvalte

STUDIE

Hvad vil det sige at være fyldt af Ånden? (vers 19-21)

Hvad er beskrivelsen i vers 21 omkring gensidighed og 
ligestilling?

Hvad er udgangspunktet i vers 21?

Hvad er mandens rolle?

Hvad er kvindens rolle?

Tænk på, hvordan du kan være den person, som en 
 anden vil elske. Hvordan ønsker du, at de skal være?

LÆS  
1 Mosebog 3

LÆS  
1 Mosebog 1

LÆS  
Efeserbrevet  
5,15-33
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REFLEKSION

Se illustrationen – når du tænker på forbandelserne, 
hvad fungerer bedst? Hvis manden tjener først, eller 
hvis kvinden gør det?

Hvis du skal giftes en dag, hvad kunne du tænke dig, at 
din fremtidige ægtefælle ”allerede har prøvet”?

Tænk på dit legeme som et tempel for Helligånden. 
Hvordan kan du passe på det, både før og i ægteskabet?

Sex er en Guds gave, men det er ægteskabet også. Hvis 
du skal få mest ud af begge gaver, hører de sammen.

Hvordan ønsker du at fortælle dine børn om Gud? Hvad 
vil du gerne fortælle dem?

Tænk på, hvad du skal have til fælles med din ægtefælle 
for, at det kan lade sig gøre.

Ægteskab er en af de første gaver Gud giver til men-
nesker. Vi skal blive ét, ligesom Gud er ét. Det er et 
billede på Gud. Det er måske også derfor skilsmisse er 
så svært – fordi det er så langt fra Guds ideal for os.

KONKLUSION

Husk, at Gud er større end alle vores fejl. Vi gør alle 
ting, som vi ville ønske, vi kunne lave om, men Gud kan 
tilgive. Det er Gud, der har skabt dig, derfor ved han 
også, hvad der er bedst for dig. Dine følelser er vigtige, 
men lyt først og fremmest til Gud.

APPEL

Hvilken beslutning vil du tage i forhold til din krop?

Hvilken beslutning vil du tage i forhold til Gud og din 
familie?

2

1

1

2

MAND MANDKVINDE KVINDE



I tillæg til studiematerialet om den bibelske  
fortælling anbefaler vi følgende:

 Tiende og gaver

 Vejen til Kristus

 8 nøgler til et sundt liv

 Kronologisk bibellæseplan

 Lukasmagasinet

Rejsen

ti fra dig 
– en til dig…

Hvorfor
   returnerer
vi 10 % til Gud?

88888nøgler til et sundere liv

Der er mange, som har skrevet om de begivenheder, der har 
fundet sted iblandt os, og vi har hørt det fortalt af dem, der fra begyndelsen 

var øjenvidner og senere forkyndte os Guds ord. Når jeG Nu har sat miG for at GeNNemGå Det alt 
sammeN oG NeDskrive Det for DiG i rækkefølGe, 
er Det, for at Du kaN blive overbevist om 
påliDeliGheDeN af Det, Du er blevet uNDervist om.

JESU FØDSEL DEn tabtE SØn DEt SIDStE MÅLtID KORSFÆStELSE OpStanDLSE

HØJt-
ÆREDE tEO-
FILUS 

forlaGet DaNsk boGforlaG præseNterer:

lukas 1

lukaslukasevangeliet som maGasiNuDGave #01/2009

TILLÆGSMATERIALER
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1. Den hellige skrift
Den hellige Skrift, Det gamle og Det nye Testamente, 
er Guds skrevne ord. Den er givet ved guddommelig 
inspiration gennem hellige Guds mænd, der talte og 
skrev, drevet af Helligånden. I sit ord har Gud overgivet 
mennesket den kundskab, der er nødvendig for menne-
skets frelse. Den hellige Skrift er en ufejlbarlig åbenba-
ring af Guds vilje. Den er rettesnor for menneskets liv 
og vandel, den autoritative åbenbaring af troslære og 
den pålidelige beretning om Guds gerninger i historien. 
(2 Pet 1,20-21; 2 Tim 3,16-17; Sl 119,105; Ordsp 30,5.6; 
Es 8,20; Joh 17,17; 1Th ess 2,13; Hebr 4,12.)

2. Treenigheden
Der er én Gud: Fader, Søn og Helligånd, en enhed af tre 
personer i evig sameksistens. Gud er udødelig, almæg-
tig, alvidende, over alle og altid nærværende. Han er 
uendelig og uden for menneskelig forståelse, men gjort 
kendt gennem den åbenbaring, han har givet af sig selv. 
Han er for evigt værdig til al skabningens tilbedelse, op-
højelse og tjeneste. (5 Mos 6,4; Matt 28,19; 2 Kor 13,13; 
Ef 4,4-6; 1 Pet 1,2; 1 Tim 1,17; Åb 14,7.)

3. Faderen
Gud, den evige Fader, er skaberen og al skabningens 
kilde, opretholder og overhoved. Gud er retfærdig og 
hellig, barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på urok-

Adventistkirken har Bibelen som deres eneste trosbekendelse og mener, at 
Skriften indeholder en række fundamentale trospunkter. Disse trospunkter, 
sådan som de bliver præsenteret her, udgør kirkens forståelse af og udtryk 
for bibelens lære. Ændringer i disse punkter kan finde sted ved en general-
forsamling i Generalkonferensen (verdenskirken), når kirken er blevet ledet 
af Helligånden til en dybere forståelse af bibelens sandheder eller sprogligt 
finder en bedre måde, hvorpå vi kan udtrykke Guds hellige ords undervisning.

VORES NUVÆRENDE

 FORSTÅELSE
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kelig kærlighed og trofasthed. De egenskaber og den 
magt, som kommer til syne hos Sønnen og Helligånden, 
er også åbenbaringer af Faderen. (1 Mos 1,1; Åb 4,11; 
1 Kor 15,28; Joh 3,16; 1 Joh 4,8;1 Tim 1,17; 2 Mos 34,6.7; 
Joh 14,9.)

4. Sønnen
Gud, den evige Søn, blev mennesker lig i Jesus Kristus. 
Ved Sønnen blev alle ting skabt, Guds karakter åbenba-
ret, menneskenes frelse virkeliggjort, og ved ham skal 
verden dømmes. Som sand Gud fra evighed blev Sønnen 
også sandt menneske, mennesket Jesus Kristus. Guds Søn 
blev undfanget ved Helligånden og født af jomfru Maria. 
Jesus levede og blev som menneske fristet, men var til 
fuldkommenhed et eksempel på Guds retfærdighed og 
kærlighed. Ved sine undergerninger åbenbarede han Guds 
kraft og blev bekræftet som Guds lovede Messias. Han led 
og døde frivilligt på korset for vore synder og i vort sted, 
blev oprejst fra de døde og opfór til himlen for at tjene i 
den himmelske helligdom på vore vegne. Han vil komme 
igen i herlighed for endeligt at udfri sit folk og genop-
rette alle ting. (Joh 1,1-3; Kol 1,15-19; Joh 10,30; 14,9; 
Rom 6,23; 2 Kor 5,17-19; Joh 5,22; Luk 1,35; Fil 2,5-11; 
Hebr 2,9-18; 1 Kor 15,3.4; Hebr 8,1.2; Joh 14,1-3.)

5. Helligånden
Gud, den evige Ånd, var virksom sammen med Faderen 
og Sønnen i skabelsen, inkarnationen og genløsningen. 
Helligånden inspirerede Den hellige skrifts skribenter. 
Ånden fyldte Kristi liv med kraft. Han drager og over-
beviser mennesker, og de, der er lydhøre og tager imod, 
fornyer og forvandler han efter Guds billede. Sendt 
af Faderen og Sønnen for altid at være hos Guds børn 
skænker han menigheden åndelige gaver, giver den kraft 
til at vidne om Kristus og leder den til hele sandheden, 
som den er åbenbaret i Den hellige skrift. (1 Mos 1,1-2;  
Luk 1,35; 4,18; ApG 10,38; 2 Pet 1,21; 2 Kor 3,18; 
Ef 4,11.12; ApG 1,8; Joh 14,16-18.26; 15,26.27; 16,7-13.)

6. Skabelsen
Gud er skaber af alle ting og har i Skriften åbenbaret 
den autentiske beretning om sin skabergerning. I seks 
dage skabte Herren ”himlen og jorden“ og alt levende 
på jorden og hvilede på den syvende dag af denne første 
uge. Således indstiftede Gud sabbatten som et vedva-
rende minde om sit fuldbragte skaberværk. Den første 
mand og den første kvinde blev skabt i Guds billede som 
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kronen på skaberværket og fi k overgivet herredømmet 
over verden og betroet ansvaret for den. Da skabelsen 
var tilendebragt, var alt ”såre godt“, en lovprisning til 
Guds ære. (1 Mos 1-2;2 Mos 20,8-11; Sl 19,27; 33,6.9; 
104; Hebr 11,3.)

7. Menneskets natur
Mennesket blev skabt i Guds billede som mand og kvin-
de med personligt særpræg, magt og frihed til at tænke 
og handle. Selv om de blev skabt som frie væsener med 
legeme, sjæl og ånd som en udelelig enhed, er de af-
hængige af Gud med hensyn til liv og ånde og alt andet. 
Da vore første forældre var ulydige mod Gud, nægtede 
de at anerkende deres afhængighed af ham og faldt fra 
deres høje stilling under Gud. Gudsbilledet i dem blev 
skæmmet, og de blev underlagt døden. Deres efterkom-
mere er delagtige i denne faldne natur og følgerne heraf. 
De fødes med svagheder og med tendenser til det onde. 
Men Gud har i Kristus forligt verden med sig selv, og ved 
sin Ånd genopretter han sit billede i angrende menne-
sker. Skabt til Guds ære er de kaldet til at elske ham og 
hinanden og drage omsorg for deres omgivelser. (1 Mos 
1,26-28; 2,7; Sl 8,4-9; ApGr 17,24-28; 1 Mos 3; Sl 51,7; 
Rom 5,12-17; 2 Kor 5,19.20; Sl 51,12; 1 Joh 4,7.8.11.20; 
1 Mos 2,15.)

8. Den store strid
Hele menneskeheden er nu involveret i en vældig strid 
mellem Kristus og Satan, en strid, der drejer sig om 
Guds karakter, hans lov og hans herredømme over 
universet. Denne strid begyndte i himlen, da et skabt 
væsen, udrustet med frihed til at vælge, i selvophøjelse 
blev til Satan, Guds modstander, og fi k en del af englene 
til at gøre oprør. Han førte oprørets ånd ind i denne 
verden, da han fi k Adam og Eva til at synde. Menne-
skets synd bevirkede, at Guds billede i mennesket blev 
forvrænget, at der kom uorden i den skabte verden, og 
at denne til sidst blev ødelagt af en verdensomspænden-
de syndflod. Al skabningen er vidne til, at denne verden 
blev skueplads for den vældige strid, som berører hele 
universet, og ud af hvilken Guds kærlighed til sidst vil 
blive ophøjet, forsvaret og retfærdiggjort. For at hjælpe 
sit folk i denne kamp sender Kristus Helligånden og de 
loyale engle for at vejlede, beskytte og styrke sit folk på 
frelsens vej. (Åb 12,4-9; Es 14,12-14; Ez 28,12-18; 1 Mos 
3; Rom 1,19-32; 5,12-21; 8,19-22; 1 Mos 6-8; 2 Pet 3,6; 1 
Kor 4,9; Hebr 1,14.)
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9. Kristi liv, død og opstandelse
I Kristi liv i fuldkommen lydighed mod Guds vilje, hans 
lidelse, død og opstandelse har Gud tilvejebragt det eneste 
middel til soning af menneskenes synder, det middel, 
hvorigennem de troende får evigt liv, og al skabningen 
bedre forstår Skaberens hellige og uendelige kærlighed. 
Denne fuldkomne soning ophøjer Guds lovs retfærdighed 
og hans nådefulde karakter, fordi den både fordømmer 
synden og skaber udvej for, at vi kan finde tilgivelse. Kristi 
død er stedfortrædende og sonende, forligende og for-
vandlende. Kristi opstandelse forkynder Guds sejr over det 
ondes magter, og for dem, som tager imod Kristi soning, 
er den garantien for deres endelige sejr over synd og død. 
Den erklærer, at Jesus Kristus er Herren, for hvem hvert 
knæ skal bøje sig i Himmel og på jord. (Joh 3,16; Es 53; 1 
Pet 2,21-22; 1 Kor 15,3.2.20-22; 2 Kor 5,14.15.19-21; Rom 
1,4; 3,25; 4,25; 8,3.4; 1 Joh 2,2; 4,1; Kol 2,15; File 2,6-11.)

10. Frelsens erfaring
I uendelig kærlighed og barmhjertighed gjorde Gud 
Kristus, som ikke kendte til synd, til synd for os, for at vi 
kunne blive Guds retfærdighed i ham. Ledet af Helligån-
den indser vi vort behov, erkender vor syndighed, angrer 
vore overtrædelser og viser tro på Jesus som Herre og 
Kristus, som stedfortræder og eksempel. Denne tro, hvor-
med frelsen modtages, opstår af ordets guddommelige 
kraft og er en nådegave fra Gud. Gennem Kristus bliver 
vi retfærdiggjort, antaget som Guds sønner og døtre og 
udfriet fra syndens herredømme. Gennem Ånden bliver vi 
født på ny og helliggjort. Ånden fornyer vort sind, skriver 
Guds kærligheds lov i vort hjerte og skænker os kraft til 
at leve et helligt liv. Når vi bliver i ham, får vi del i gud-
dommelig natur og har forsikringen om frelse både nu 
og i dommen. (2 Kor 5,17-21; Joh 3,16; Gal 1,4; 4,4-7; Tit 
3,3-7; Joh 16,8; Gal 3,13.14; 1 Pet 2,21.22; Rom 10,17; Luk 
17,5; Mark 9,23.24; Ef 2,5-10; Rom 3,21-26; Kol 1,13.14; 
Rom 8,14-17; Gal 3,26; Joh 3,3-8; 1 Pet 1,23; Rom 12,2; 
Hebr 8,7-12; Ez 36,25-27; 2 Pet 1,3.4; Rom 8,1-4; 5,6-10.)

11. At vokse i Kristus
Ved sin død på korset besejrede Jesus ondskabens magter. 
Han, der gennem sin jordiske tjeneste havde magt over de 
dæmoniske ånder, har brudt deres magt og sikret deres 
endelige undergang. Når vi vandrer med Jesus i fred, i 
glæde og i vished om hans kærlighed, vil hans sejr give os 
sejr over de onde kræfter, der stadig søger at få magt over 
os. Nu bor Helligånden i os og giver os kraft. Når vi til sta-
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dighed overgiver os til Jesus som vores frelser og herre, 
er vi løst fra den byrde af vores tidligere handlinger. Vi 
lever ikke længere i mørket, i frygt for onde magter, i 
uvidenhed og i vores tidligere meningsløse livsførelse. I 
denne nye frihed i Jesus er vi kaldet til at vokse til lighed 
med hans karakter ved dagligt samfund med ham gennem 
bøn, ved at hente næring fra hans ord, meditere over 
ordet og hans forsyn, synge til hans ære, samles til til-
bedelse og deltage i kirkens mission. Idet vi giver os selv 
til kærlig tjeneste for mennesker omkring os og vidner 
om hans frelse, vil hans stadige nærvær gennem Ånden 
gøre hvert øjeblik og hver gerning til en åndelig erfaring. 
(Sl 1,1-2; 23,4; 77,11-12; Kol 1,13-14; 2,6; 2,14-15; Luk 
10,17-20; Ef 5,19-20; 6,12-18; 1 Th ess 5,16-18; 5,23; 2 
Pet 2,9; 3,18; 2 Kor 3,17-18; Fil 3,7-14; Matt 20,25-28; Joh 
20,21; Gal 5,22-25; Rom 8,38-39; 1 Joh 4,4; Hebr 10,25.)

12. Menigheden
Menigheden er det samfund af troende, der bekender Je-
sus Kristus som Herre og Frelser. Ligesom Guds folk på 
Det gamle Testamentes tid er vi kaldet ud fra verden, og 
vi slutter os sammen for at tilbede, for at nyde fælles-
skabet, for at få vejledning i ordet, for at fejre Herrens 
nadver, for at kunne tjene hele menneskeheden og for at 
kunne forkynde evangeliet over hele verden. Menighe-
den har sin autoritet fra Kristus – Ordet, som blev men-
neske – og fra Den hellige Skrift, som er det skrevne 
ord. Menigheden er Guds familie. Den er antaget af ham 
som Guds børn. Dens medlemmer lever i den nye pagt. 
Menigheden er Kristi legeme, et samfund af troende, 
for hvem Kristus selv er hovedet. Menigheden er den 
brud, for hvem Kristus døde, for at han kunne hellige og 
rense den. Når han kommer tilbage som sejrherre, vil 
han tage en herliggjort menighed til sig, de trofaste fra 
alle tider, som han har købt med sit blod, uden plet eller 
rynke, men hellige og dadelfrie. (1 Mos 12,3; ApG 7,38; 
Ef  4,11-15; 3,8-11; Matt 28,19.20; 16,13-20; 18,18; 
Ef  2,19-22; 1,22.23; 5,23-27; Kol 1,17.18.)

13. Guds sidste menighed og dens mission
Den universelle menighed består af alle, der i sandhed 
tror på Kristus. I de sidste dage, en tid med udbredt fra-
fald, vil en rest holde fast ved Guds bud og troen på Jesus. 
Denne rest forkynder, at Guds doms time er kommet, 
at der er frelse gennem Kristus, og at hans genkomst er 
nær. Denne forkyndelse symboliseres ved de tre engle i 
Åb 14, den fi nder sted samtidig med domshandlingen i 
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himlen og resulterer i anger, omvendelse og reformation 
blandt menneskene på jorden. Hver enkelt troende er 
kaldet til at tage personlig del i denne verdensomspæn-
dende vidnetjeneste. (Åb 12,17; 14,6-12; 18,1-4; 2 Kor 
5,10; Jud 3,14; 1 Pet 1,16-19; 2 Pet 3,10-14; Åb 21,1-14.)

14. Enhed i Kristi legeme
Menigheden er et legeme med mange lemmer, kaldet fra 
alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. I Kristus er 
vi en ny skabning. Særpræg i race, kultur, uddannelse 
og nationalitet eller forskel på høj og lav, rig og fattig, 
mand og kvinde må ikke skabe splittelse blandt os. Vi er 
alle lige i Kristus, der med én Ånd har bundet os sam-
men i et fællesskab med ham og med hinanden. Vi skal 
alle tjene og lade os tjene uden partiskhed eller forbe-
hold. Gennem åbenbaringen af Jesus Kristus i Skriften 
er vi fælles om samme tro og håb, og vi afl ægger det 
samme vidnesbyrd over for alle. Dette fællesskab har sin 
oprindelse i den treenige Gud, der har antaget os som 
sine børn. (Rom 12,4-5; 1 Kor 12,12-14; Matt 28,19-20; 
Sl 133,1; 2 Kor 5,16-17; ApG 17,26-27; Gal 3,27.29; Kol 
3,10-15; Ef 4,14-16; 4,1-16; Joh 17,20-23.)

15. Dåben
Ved dåben bekender vi vor tro på Jesu Kristi død og 
opstandelse og bevidner, at vi er døde fra synden og har 
til hensigt at vandre i et helt nyt liv. Derved anerkender 
vi Kristus som Herre og Frelser, bliver hans børn og 
optages som medlemmer af hans menighed. Dåben er 
et symbol på vor forening med Kristus, vore synders 
forladelse og vor modtagelse af Helligånden. Dåben sker 
ved nedsænkning i vand og er betinget af bekendelse af 
tro på Kristus og vidnesbyrd om anger over synd. Dåben 
udføres, efter at man er blevet undervist i den hellige 
Skrift og har antaget dens lære. (Rom 6,1-6; Kol 2,12.13; 
ApG 16,30-33; 22,16; 2,38; Matt 28,19.20.)

16. Herrens nadver
I Herrens nadver får vi del i symbolerne på Jesu le-
geme og blod og giver derved udtryk for troen på ham, 
vor Herre og Frelser. I nadverens erfaring er Kristus 
til stede for at møde og styrke sin menighed. Når vi 
deltager i nadveren, forkynder vi med glæde Herrens 
død, indtil han kommer. Vor forberedelse til nadveren 
må omfatte selvransagelse, anger og bekendelse. Jesus 
Kristus indstiftede fodtvætningen som et udtryk for 
fornyet renselse, for at symbolisere villighed til at tjene 
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hinanden i ydmyghed, som Kristus viste den, og for at 
forene vore hjerter i kærlighed. Nadvergudstjenesten er 
åben for alle troende kristne. (1 Kor 10,16.17;11,23-30; 
Matt 26,17-30; Åb 3,20; Joh 6,48-63; 13,1-7.) 

17. Åndelige gaver
I enhver tidsalder skænker Gud åndelige gaver til medlem-
merne af sin menighed. Disse gaver skal det enkelte med-
lem benytte sig af i kærlighedens tjeneste til menighedens 
og menneskehedens fælles bedste. Givet ved Helligåndens 
mellemkomst, han, som tildeler det enkelte medlem gaver 
efter sin vilje, repræsenterer disse gaver alle de evner og 
tjenester, som menigheden behøver for at kunne udføre de 
opgaver, Gud har betroet den. Ifølge Den hellige Skrift om-
fatter disse gaver tro, nådegaver til at helbrede, profetere, 
forkynde, undervise, styre, forlige, øve barmhjertighed, 
selvopofrende tjeneste og næstekærlighed til hjælp og 
opmuntring for mennesker. Nogle medlemmer er kaldet af 
Gud og udrustet af Ånden til at gøre tjeneste i menigheden 
som hyrder, evangelister, apostle og lærere. Der er et sær-
ligt behov for disse nådegaver, for at medlemmerne kan 
blive udrustet til tjeneste, for at opbygge menigheden til 
åndelig modenhed og fremelske enhed i tro og kundskab 
om Gud. Når medlemmerne gør brug af disse åndelige ga-
ver som trofaste husholdere over Guds mangfoldige nåde, 
er menigheden beskyttet mod falsk læres nedbrydende 
indfl ydelse. Den vokser med en vækst fra Gud og opbyg-
ges i tro og kærlighed. (Rom 12,4-8; 1 Kor 12,9-11.27.28; 
Ef 4,8.11-16; ApG 6,1-7; 1 Tim 2,1-3; 1 Pet 4,10.11.)

18. Profetiens gave
Helligånden har givet menigheden den profetiske gave. 
Denne gave er også et kendetegn på menigheden i de 
sidste dage og er kommet til udtryk gennem Ellen Whites 
tjeneste. Da hun er Herrens budbringer, er hendes skrif-
ter en varig og pålidelig sandhedskilde til trøst, vejled-
ning, belæring og irettesættelse. De giver klart udtryk for, 
at Bibelen er det grundlag, hvormed al undervisning og 
erfaring skal prøves. (Joel 3,1.2; ApG 2,14-21; Hebr 1,1-3; 
Åb 12,17; 19,10.)

19. Guds lov
De store principper i Guds lov er udtrykt i De ti Bud og 
virkeliggjort i Kristi liv. De udtrykker Guds kærlighed, 
vilje og hensigt vedrørende menneskenes adfærd og ind-
byrdes forhold og er bindende for alle mennesker til alle 
tider. De ti Bud er grundlaget for Guds pagt med sit folk 
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og målestokken i Guds dom. Gennem Helligåndens virke 
påpeger budene synd og får os til at føle vort behov for 
en frelser. Frelsen skænkes helt af nåde og ikke på grund 
af gerninger; men dens frugt viser sig i lydighed mod bu-
dene. Denne lydighed udvikler den kristelige karakter og 
resulterer i en følelse af fred og glæde. Lydigheden er et 
bevis på vor kærlighed til Herren og vor omsorg for vore 
medmennesker. Troens lydighed beviser, at Kristus har 
magt til at forvandle menneskers liv og styrker derved 
det kristne vidnesbyrd. (2 Mos 20,1-17; Sl 40,8.9; Matt 
22,36-40; 5 Mos 28,1-14; Matt 5,17-20; Hebr 8,8-10; Joh 
16,7-10; Ef 2,8-10; 1 Joh 5,3; Rom 8,3.4; Sl 19,8-15.)

20. Sabbatten
Efter de seks skabelsesdage hvilede Skaberen på den 
syvende dag og indstiftede sabbatten for alle menne-
sker som et minde om skabelsen. Det fjerde bud i Guds 
uforanderlige lov kræver helligholdelse af den syvende 
dag, sabbatten, som en dag til hvile, tilbedelse og tjeneste 
i overensstemmelse med Kristi lære og det eksempel, 
Jesus, sabbattens Herre, gav os. Sabbatten er en dag, som 
vi skal tilbringe i lykkeligt samfund med Gud og hinanden. 
Den er et symbol på vor genløsning i Kristus, et tegn på 
vor helliggørelse, en tilkendegivelse af vor troskab og en 
forsmag på vor evige fremtid i Guds rige. Sabbatten er 
Guds vedvarende tegn på hans evigepagt mellem ham 
og hans folk. Når vi med glæde iagttager disse hellige 
timer fra aften til aften, fra solnedgang til solnedgang, 
mindes vi Guds gerninger i skabelsen og forløsnin-
gen. (1 Mos  2,1-3; 2 Mos 20,8-11; Luk 4,16; Es 56,4-7; 
58,13.14; Matt 12,1-12; 2 Mos 31,13-17; Ez 20,12.20; 
5 Mos 5,12-14; Hebr 4,1-11; 3 Mos 23,32; Mark 1,32.)

21. Kristen forvaltning
Vi er Guds husholdere, som af ham har fået betroet tid, 
anledninger, evner, midler og velsignelser fra jorden og 
dens rigdomme. Vi er ansvarlige over for ham med hensyn 
til den rette brug af alle disse gaver. Vi anerkender Guds 
ejendomsret ved trofast tjeneste for ham og vore medmen-
nesker og ved at give tiende og off ergaver tilbage til ham 
til forkyndelse af evangeliet og til menighedens underhold 
og vækst. Kristen forvaltning er et privilegium, som Gud 
har givet for at opdrage os i kærlighed til at sejre over 
selv iskhed og begærlighed. Husholderen glæder sig over de 
velsignelser, som andre får som følge af hans trofasthed. 
(1 Mos 1,26-28; 2,15; 1 Krøn 29,14; Hagg 1,3-11; Mal 3,8-
12; 1 Kor 9,9-14; Matt 23,23; 2 Kor 8,1-15; Rom 15,26.27.)
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22. Den kristnes liv og vandel
Vi er kaldet til at være et gudfrygtigt folk, som tænker, 
føler og handler i harmoni med himlens principper. For 
at Ånden kan genskabe vor Herres billede i os, beskæf-
tiger vi os kun med de ting, der kan frembringe renhed, 
sundhed og glæde, så vi kommer til at ligne Kristus. 
Dette betyder, at vore adspredelser og vor underhold-
ning bør imødekomme de højeste normer for kristelig 
etik. Samtidig med, at vi erkender kulturelle forskelle, 
bør vor klædedragt være enkel, anstændig og smag-
fuld, som det sømmer sig for dem, hvis sande skønhed 
ikke består af udvendige smykker, men af en mild og 
stille ånds uforgængelige pryd. Det betyder også, at vi 
på forstandig måde skal drage omsorg for vort legeme; 
fordi det er et tempel for Helligånden. Foruden at sørge 
for passende motion og hvile bør vi vælge den sundest 
mulige kost og afholde os fra uren føde, såsom Den hel-
lige Skrift underviser os om. Da alkoholholdige drikke, 
tobak og uansvarlig brug af medikamenter og narkotika 
er skadelige for vort legeme, bør vi ligeledes afholde 
os fra disse ting. l stedet bør vi beskæftige os med alt, 
hvad der bringer vore tanker og vort legeme ind under 
lydighed mod Kristus, som ønsker, at vi i alle forhold er 
raske, oplever glæde og har det godt. (Romerne 12,1.2; 
1 Joh 2,6; Ef 5,1-21; Fil 4,8; 2 Kor 10,5; 6,14-18; 7,1;  
1 Pet 3,1-4; 1 Kor 6,19.20; 10,31; 3 Mos 11,1-47; 2 Joh.)

23. Ægteskabet og familien
Ægteskabet blev indstiftet af Gud i Eden og bekræftet 
af Jesus som en livslang forbindelse mellem en mand 
og en kvinde i et kærlighedsfællesskab. For den kristne 
er ægteskabsløftet givet både til Gud og ægtefællen, og 
ægteskab bør kun indgås mellem personer af samme tro. 
Gensidig kærlighed, ære, respekt og ansvarsfølelse dan-
ner grundlaget for dette fællesskab, som bør genspejle 
kærligheden, helligheden, sammenholdet og varigheden i 
forbindelsen mellem Kristus og hans menighed. Med hen-
syn til skilsmisse var det Jesu lære, at den, der skiller sig 
fra sin ægtefælle, undtagen for utugts skyld, og gifter sig 
med en anden, bedriver hor. Skønt forholdene i nogle fa-
milier måske ikke svarer til idealet, kan ægtefæller, som 
er hinanden hengivne i Kristus, opnå kærlighedens enhed 
gennem Åndens ledelse og menighedens støtte. Gud vel-
signer familien, og hans hensigt er, at dens medlemmer 
skal hjælpe hinanden på vejen fremad mod fuldkommen 
modenhed. Forældre skal opdrage deres børn til at elske 
og adlyde Herren. Ved ord og eksempel skal de undervise 
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dem om, at Kristus er kærlig, men at han forlanger disci-
plin, og at han med kærlig og nænsom omsorg ønsker, at 
de skal være medlemmer af Kristi legeme, Guds familie. 
Et stadig stærkere sammenhold i familien er et af kende-
tegnene på Guds menighed i de sidste dage. (1 Mos 2,18-
25; Matt 19,3-9; Joh 2,1-11; 2 Kor 6,14; Ef 5,21-33; Matt 
5,31.32; Mark 10,11-12; Luk 16,18; 1 Kor 7,10-11; 2 Mos 
20,12; Ef 6,1-4; 5 Mos 6,5-9; Ordsp 22,6; Mal 4,5-6.)

24. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom
Der fi ndes en helligdom i himlen, det sande tabernakel, 
som Herren og ikke et menneske har rejst. I denne hel-
ligdom gør Kristus tjeneste for os og gør forløsningen, 
som han en gang for alle vandt ved sit sonoff er på korset, 
tilgængelig for de troende. Kristus blev indviet som vor 
store ypperstepræst og påbegyndte sin tjeneste som 
formidler ved sin himmelfart. I 1844, ved afslutningen 
af den profetiske periode på 2300 aftener og morgener, 
påbegyndte Kristus den anden og sidste fase af forsonings-
tjenesten. Den er en undersøgende domshandling, som er 
en del af den endelige bortfj ernelse af al synd, symbolise-
ret ved renselsen af den gamle hebraiske helligdom på den 
store forsoningsdag. I denne forbilledlige tjeneste blev hel-
ligdommen renset ved off erdyrenes blod; men de himmel-
ske ting renses ved det fuldkomne off er, Jesu blod. Den 
undersøgende domshandling åbenbarer for de himmelske 
væsener, hvem af de døde der er sovet ind i troen på 
Kristus og derfor i ham er værdige til at få del i den første 
opstandelse. Den åbenbarer tillige, hvem blandt de levende 
der lever deres liv med Kristus, holder fast ved Guds bud 
og troen på Jesus og i ham er rede til at blive bortrykket 
til Guds evige rige. Denne domshandling stadfæster, at 
Gud er retfærdig, når han frelser dem, der tror på Jesus. 
Domshandlingen erklærer, at de, der er forblevet trofaste 
mod Gud, skal modtage riget. Fuldendelsen af denne del af 
Kristi tjeneste vil markere nådetidens afslutning før Kristi 
genkomst. (Hebr 8,1-5; 4,14-16; 9,11-28; 10,19-22; 1,3; 
2,16-17; Dan 7,9-27; 8,13-14; 9,24-27; 4 Mos 14,34; Ez 4,6; 
3 Mos 16; Åb 14,6-7; 20,12; 14,12; 22,12.)

25. Kristi genkomst
Kristi genkomst er menighedens salige håb, evangeliets 
højdepunkt. Frelserens komme bliver bogstaveligt, person-
ligt, synligt og verdensomspændende. Når han kommer 
igen, vil de retfærdige døde opstå og sammen med de ret-
færdige levende blive herliggjort og taget til himlen; men 
de uretfærdige vil dø. Den næsten fuldstændige opfyldelse 
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af profetierne om de sidste tider viser, at Kristi komme er 
nær. Det nøjagtige tidspunkt for denne begivenhed er ikke 
blevet åbenbaret, og derfor formanes vi til at være rede 
til enhver tid. Tit 2,13; Hebr 9,28; Joh 14,1-3; ApG 1,9-11; 
Matt 24,14; Åb 1,7; Matt 26,43.44; 1 Th ess 4,13-18; 1 
Kor 15,51-54; 2 Th ess 1,7-10; 2,8; Åb 14,14-20; 19,11-21; 
Matt 24; Mark 13; Luk 21; 2 Tim 3,1-5; 1 Th ess 5,1-6.)

26. Døden og opstandelsen
Syndens løn er døden, men Gud, som alene er udøde-
lig, vil skænke evigt liv til sine genløste. Indtil den dag 
er døden en ubevidst tilstand for alle mennesker. Når 
Kristus, som er vort liv, kommer til syne, vil de opstand-
ne retfærdige og de levende retfærdige blive herlig-
gjort og bortrykket for at møde deres Herre. Den anden 
opstandelse, de uretfærdiges opstandelse, finder sted 
tusind år senere. (Rom 6,23; 1 Tim 6,15.16; Præd 9,5.6; 
Sl 146,3.4; Joh 11,11-14; Kol 3,4; 1 Kor 15,51-54; 1 Th 
ess 4,13-17; Joh 5,28.29; Åb 20,1-10.)

27. De tusind år og syndens endeligt
Mellem den første og den anden opstandelse er Kristus og 
de hellige sammen i himlen i tusind år. l denne periode vil 
de ugudelige døde blive dømt. Jorden er øde og tom, og der 
fi ndes ingen levende menneskelige beboere, kun Satan 
og hans engle. Ved slutningen af de tusind år vil Kristus 
med de hellige og den hellige stad stige ned fra himlen til 
jorden. Da vil de uretfærdige døde blive oprejst og sam-
men med Satan og hans engle omringe staden; men ild fra 
Gud vil fortære dem og rense jorden. Universet vil således 
blive befriet for synd og syndere for altid. (Åb 20; 1 Kor 
15,51-54; 1 Th ess 4,13-17; Joh 5,28.29; Åb 20,1-10.)

28. Den nye jord
På den nye jord, hvor retfærdighed bor, vil Gud skabe et 
evigt hjem for de genløste i fuldkomne omgivelser, hvor 
de vil eje evigt liv, kærlighed, lykke i hans nærvær, og 
hvor de stadig vil modtage undervisning fra ham. Gud vil 
selv bo hos sit folk, og lidelse og død er forsvundet. Den 
store strid er til ende, og synden eksisterer ikke mere. 
Alt, fra det levende til det livløse, erklærer, at Gud er kær-
lighed, og han skal herske for evigt. Amen. (2 Pet 3,13; 
Es 35; 65,17-25; Matt 5,5; Åb 21,1-7; 22,1-5; 11,15.)
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En dåb er altid højtideligt, men der er ikke en bestemt 
opskrift på, hvordan det skal foregå. Der er heller ikke 
et bestemt tidspunkt i livet eller i et studieforløb, hvor 
man ”skal” døbes. I Adventistkirken praktiserer vi hver-
ken barnedåb eller voksendåb. Vi har troendes dåb. Det 
er ikke afslutningen på din vandring med Gud, men det 
er heller ikke begyndelsen. Det er afslutningen på den 
begyndelse, hvor du nu har lært Gud at kende tilstræk-
keligt til at du stoler på ham og ønsker at leve dit liv 
efter hans vilje.

I menighedshåndbogen er der to forslag til dåbsløfter. 
Man kan også bekende sin tro ved et vidnesbyrd. Nogle 
gange kan det være fordelagtigt at gennemgå vores tro 
ved højtideligheden til fordel for menigheden eller gæ-
ster. I valg af dåbsløfte handler det ikke om at se ”hvor 
lidt man kan sige ja til” – men at vælge en beskrivelse, 
som giver mest mulig mening for den dåbskandidat og 
menighed, som man står overfor, og på samme tid være 
loyal overfor, hvad Bibelen åbenbarer om Gud. Budska-
bet er det samme. Indpakningen kan være forskellig.

Det, der følger er en sammenfattende beskrivelse af 
vores tro og efterfølgende forslag til dåbsløfte. På de 
foregående sider kan du desuden læse en beskrivelse af 
 Adventistkirkens 28 trospunkter (2013).

VORES TRO
•  Vi tror på én treenig Gud: Fader, Søn og Helligånd – 

skaber og opretholder af alle ting.
•  Vi tror, at Jesus døde på korset i vores sted, for at vi 

kan få tilgivelse og evigt liv.
•  Vi tror, at Jesus er vores ypperstepræst og konge, og 

at han lever som vores talsmand i den himmelske hel-
ligdom.

•  Vi tror, at Jesus snart kommer igen. Vi ved ikke hvor-
når, men vi ser frem til hans genkomst med en glæde-
lig forventning om at møde vores frelser.

VORES TRO
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•  Vi tror, at Bibelen er inspireret af Gud, og at det er 
autoriteten, som vi skal bygge både vores kristne livs-
stil og vores tro på.

•  Vi tror, at Helligånden overbeviser os om synd, retfær-
dighed og dom, og at vi derved kan få kraft til at leve 
vores liv sammen med Kristus.

•  Vi tror, at Gud ved skabelsen gav os sabbatten. Derfor 
helligholder vi den som en påmindelse om Hans kær-
lighed til os og vores medmennesker.

•  Vi tror på, at livet er en Guds gave, som vi skal tage 
vare på ved en fornuftig og sund livsstil bygget på 
bibelske principper.

•  Vi tror, at menigheden er oprettet af Gud, for at evan-
geliet om Jesus og adventbudskabet om hans genkomst 
kan blive bevaret og forkyndt. Derfor har vi alle et an-
svar for hver især at støtte menigheden med de evner, 
muligheder og midler, som Gud har givet os.

DÅBSLØFTE
1.  Har du taget imod Jesus Kristus som din personlige 

frelser og er det din vilje at følge Ham som din Herre 
i alle ting?

2.  Tror du at Bibelen er den autoritet som vi skal bygge 
både vores kristne livsstil og vores tro på? Og er du 
villig til at leve dit liv ifølge dens undervisning?

3.  Jesus kalder os bort fra et selvcentreret liv. At følge 
Ham betyder at også se på andre og deres behov. Vil 
du – ud fra dine forudsætninger - efter bedste evne 
tjene Gud, hans menighed og mennesker omkring dig?

4.  Er det dit ønske at blive døbt som et offentligt udtryk 
for din tro på Jesus Kristus?

5.  Du er blevet undervist om det, som Syvende Dags 
Adventistkirken står for og lærer. Er det dit ønske at 
blive medlem af vores menighed?

DÅBSLØFTE
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